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 Velkommen til Aktivitetsskolen Ammerud!  
 

Aktivitetsskolen åpner mandag 2. august 2021. På oppstarts-dagen blir barnet tatt imot av de voksne 

som har ansvaret for barnets gruppe. Sammen finner vi barnets garderobeplass. Vi bruker denne 

dagen på å bli kjent med hverandre og de andre barna på basen. Vi går en liten tur rundt på skolens 

område og har rolige aktiviteter inne på basen og i gymsalen. Vi spiser matpakke og har utetid 

etterpå.   

  

Perioden før skolestart blir brukt til å gjøre barna kjent med personalet, de andre barna og de 

viktigste regler og rutiner. Denne perioden skal vi fokusere på å bli kjent med uteområdene og 

nærmiljøet. Aktivitetsnivået er i de første ukene tilpasset til å gjøre overgangen fra barnehage til 

skole og AKS rolig og trygg.  

Det vil være oppstart for nye 1. trinns-elever på følgende dager:  

 

- Mandag 02.08.21 kl. 10.00  

- Mandag 09.08.21 kl. 10.00  

 

Alle foresatte og elever møter i skolegården hvor de vil bli ropt opp. 

Dere er selvsagt velkomne til å starte de andre dagene også, men da skjer det utenom programmet.  

  

Kl. 10.00 Vi tar imot alle nye skolestartere ute i skolegården. 

Elevene deles inn på 4 ulike stasjoner: 

 

1. Vi tuller med tall 

2. Vi leker med bokstaver 

3. Konstruksjon 

4. Hobby 

Kl. 11.30 Vi spiser lunsj (medbrakt matpakke).  

Kl. 12.00 Utetid. 

Vi lærer om hvilke regler som gjelder i skolegården. 

Lek i skolegården. Husk riktig klær til riktig vær! 

Kl. 14.00 Vi spiser mellommåltid (medbrakt matpakke). 

Kl. 14.30 Barnemøte/samling. Tema: Regler på AKS/skolen 

Kl. 15.00 Frilek på basen/ute. 

 
Mens elevene er på basen og har aktiviteter, vil det være et kort informasjonsmøte for foresatte med 

praktisk informasjon fra AKS-leder/baseledere og anledning til å stille spørsmål. (Vi forbeholder oss om 

endringer i forhold til smittevern). 

 

Husk å ta med matpakke for hele dagen hver dag og en vannflaske. Matservering på AKS starter opp 

igjen ved skolestart. 

Vi vil anbefale at man henter sitt barn senest kl. 15.00 den første uka. Det er mange inntrykk å fordøye. 
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Nyttig informasjon ved oppstart 

• Åpningstider:  

 

Morgenåpning fra klokken 07.30 – 08.30  

Etter skoletid 13.15 – 17.00   

I skolens ferier og fridager: 07.30-17.00 

 

• Planleggingsdager: 

AKS har stengt torsdag 12. august og fredag 13. august pga. planleggingsdager. 

 

 

• For elever med gratis deltidsplass:  

 

I oppstarts-ukene før skolestart (fra 2. august) kan elever med gratis deltidsplass kun 

være på AKS mandager og onsdager. Det er ikke mulig å bytte dager. For å kunne 

delta på flere dager må det søkes om fulltidstid plass. Ved spørsmål send e-post til 

baseleder: angelica.olsen-pigao@osloskolen.no  
 

 

 

Vi gleder oss til å hilse på dere alle! 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

AKS-Ammerud 
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